Agenda d’activitats culturals

AGENDA D’ACTES CULTURALS A OLOT
DEL 26 D’OCTUBRE A L’1 DE
NOVEMBRE
Carles Batlle estrena a Olot l’espectacle Monroe-Lamarr. El dramaturg en
parlarà el dia abans en una xerrada a la Biblioteca Marià Vayreda.
Dissabte, s’inaugura l’exposició “Obres els dipòsits” als Museu dels Sants.

XERRADES
CONVERSA SOBRE STILL LIFE (MONROE-LAMARR)
AMB CARLES BATLLE
Dijous 29 d’octubre, 19 h, Biblioteca Marià Vayreda
El dramaturg Carles Batlle parla de l’obra de teatre que estrena divendres
al Teatre Principal d’Olot.
Accés gratuït. Cal reservar plaça al 972 26 11 48 o a biblioteca@olot.cat.

TEATRE
MONROE-LAMARR
ELISABET CASANOVAS I LAURA CONEJERO
Divendres 30 d’octubre, 21 h, Teatre Principal d’Olot
Estrena de l’última obra de teatre del dramaturg garrotxí Carles Batlle.
L’any 1962 es produeix la trobada secreta entre les actrius Marilyn Monroe
i Hedy Lamarr, una dona excepcional que també va despuntar com a
enginyera gràcies al desenvolupament d’un sistema precursor de la
tecnologia wifi actual. Carles Batlle porta a la ficció un encontre entre
Hedy Lamarr i Marilyn Monroe que podia haver alterat el curs de la guerra
freda.
Preu: 28, 22, 16 i 10 euros.

EXPOSICIONS
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “OBRES ELS DIPÒSITS”
I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Dissabte 31 d’octubre, 12 h, Museu dels Sants

CONTACTE
Andreu Oliveras
972 27 27 77 / 630 66 55 61
Andreu.Oliveras@olot.cat
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“Obres els dipòsits” és el títol guanyador del concurs convocat per
Transversal per desenvolupar un projecte de creació artística de caràcter
inèdit vinculat a les arts visuals.
Aquest té un caràcter temporal i consisteix a convidar deu artistes del
nostre territori perquè estirin del fil d’obres, de documents i de vestigis
que dormen, plàcidament, als dipòsits dels nostres museus. Es tracta,
doncs, d’un exercici coral, de nova creació, pensat com a mosaic de
propostes artístiques disseminades per deu ciutats i unit pel fet de partir
d’un encàrrec comú.
Les tries poden ser molt diverses —una obra d’art, un llibre, un dibuix…—, i
precisament aquesta diversitat és la que enriqueix el projecte, ja pretén
visibilitzar la varietat d’interessos que, tant des del punt de vista artístic
com personal, tenen cada un dels participants.
Activitat gratuïta.
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